
 

 
 
 
 
  

NAVODILO IN POJASNILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA INDENTFIKACIJO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 

VSTOP V LASTNIŠKO STRUKTURO PODJETA 
 

Namen obrazca: 
Obrazec je namenjen zbiranju potrebnih informacij za pripravo informativnega letaka, katerega namen 

je spodbuditi pozornost potencialnega investitorja, zagotavljanje verodostojnosti podanih informacij 

in ohranjanja verodostojnosti InvestKoroška in RRA Koroška pri posredovanju navedenih informacij 

neposredno potencialnemu investitorju, svetovalnim organizacijam, ki imajo povezave s potencialnimi 

investitorji in za morebitne objave v katalogih, na spletu… 

 

Namen obrazca je tudi dobiti dovoljenje nosilca investicijskega projekta oz. lastnika investicijskega 

projekta, da RRA Koroška uporablja podatke za namen zaradi katerih so se podatki zbrali.  

 

 

Z Obrazcem za identifikacijo investicijskega projekta – vstop v lastniško strukturo podjetja je obrazec 

za zbiranje informacije obstoječem podjetju, ki si želi, da investitor vstopi v lastniško strukturo 

podjetja.   

 

Zaželeno je, da se obrazec izpolnjuje v angleškem jeziku.  

Pod investicijski projekt se v tem obrazcu razume obstoječe podjetja, ki išče strateškega investitorja 

za vstop v lastniško strukturo podjetja.  

 

Izpolnjevanje obrazca: 
1. Naziv podjetja:  Navedite polni in skrajšani naziv podjetja  

2. Opredelitev sektorja investicijskega projekta: napišite dejavnost oz. sektor, npr. turizem, 

pridelava hrane, kovinsko predelovalna industrija – aluminij,… Zaželeno je, da se poleg tega 

navede tudi številka standardne klasifikacije, ni pa to nujno potrebno.  

3. Davčna št. podjetja: vpišite davčno številko podjetja. 

4. Matična št. podjetja: vpišite matično številko podjetja.  

5. Kratek opis ključnih produktov, ki jih podjetje trži (proizvoda ali storitve)  (do 500 znakov): Na 

kratek in jedrnat način navedite produkte, ki jih podjetje trži. 

6. Opis ključnih produktov in trgov, ki jih podjetje trži (proizvoda ali storitve) (do 10000 znakov): 

Navedite produkte, ki jih podjetje trži in jih opišite. 

7. Razlogi za iskanje investitorja, ki bi vstopil v lastniško strukturo podjetja: alinejsko in opisno 

navedite ključne razloge, zakaj iščete investitorja, ki bi želel vstopiti v lastniško strukturo podjetja.  

8. Kaj se namerava s pridobljenimi sredstvi izvesti: V kolikor je to možno navedite ključne postavke 

kaj bi s temi sredstvi izvedli. (npr. posodobitev proizvodnje…, investicija v R&D, …).  

9. Ocenjena vrednost celotne investicije: Zapišite vrednost celotne investicije. 

10. Predvidena višina deleža (%), ki bi ga naj investitor pridobil z vstopom v lastniško strukturo 

podjetja ter način vstopa: % in/ali z deleži (definiranimi v družbeni pogodbi) navedite višino deleža 

v lastniški strukturi, ki bi jo investitor lahko pridobil. 
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11. Željen vir investiranja: RRA Koroška si prizadeva vzpostaviti dostop do različnih virov financiranja 

investicijskih projektov ravno z namenom, da bi lahko v primeru pojava investicijskih potreb lahko 

zagotovili takšen vir, da bi bila možnost za uspeh novega produkta na trgu in s tem kreiranje novih 

delovnih mest čim večja. Nosilec investicijskega projekta naj na tem mestu navede kakšen kapital 

meni, da bi najbolje ustrezal potrebam njegovega investicijskega projekta: privatni kapital, sklad 

privatnega investicijskega kapitala, investicijski sklad pokojniških skladov… Na tam mestu lahko 

nosilec investicijskega projekta navede tudi želen izvor kapitala (npr. ZDA, Kitajska, Nemčija…). 

Vpišite tudi svoja pričakovanja od investitorja (npr. da je vključen v prodajno verigo…)  

12. Dodatne zahteve, ki jih mora investitor izpolnjevati:  navedite dodatne zahteve za iskanje 

primernega vira financiranja investicijskega projekta. Kot primer – podjetje si želi nov produkt tržiti 

v določeni državi in si želi, da bi bil izvor financiranja tak, da bi si olajšal vstop na trg te države…  

13. Opis ključnih načinov ustvarjanja prihodkov: Navedite ključne načine s katerimi podjetje ustvarja 

prihodke.  

14. Trg (opis tržnega segmenta, opis geografskega območja trga: Opis trga na katerem podjetja 

ustvarja glavne prihodke (geografsko, strukturno, …). 

15. Anticipacija RIO: podobno kot pri prejšnji točki je za investitorja pomembno v kolikšnem času si 

bo povrnil investicijo in pričel služiti.  

16. Predviden čas v katerem se lahko prične investicija realizirat, po pristopu investitorja v projekt: 

Navedite oceno, v kakšnem času bi lahko investitor postal deležnik v podjetju.  

17. Naštej ključne prednosti/koristi (benefits) za investitorja, (kaj investitor pridobi, če se odloči za 

vstop v projekt): Navedite in opišite ključne prednosti, ki jih investitor pridobi z vstopom v lastniško 

strukturo podjetja (npr. tržni delež, intelektualna lastnina,…). 

18. Reference podjetja: Navedite in opišite reference podjetja.  

19. Preteklo poslovanje podjetja: prihodki in EBIDTA: Navedite številke iz letnih bilanc. Dodatno lahko 

navedete tudi še podrobnejša razkritja.  

20. Prenesen dobiček/izguba iz preteklih let: Navedite prenesen dobiček ali izgubo iz preteklih let 

poslovanja.  

21. Nekaj kazalnikov: iz preteklih bilanc izračunajte nekaj kazalnikov, katerih formula je priložena in 

jih vpišite v pripadajočo tabelo.  

22. Anticipirano poslovanje podjetja: prihodki in EBIDTA: Navedite številke in jih poskusite na kratek 

in jedrnat način utemeljiti (npr. podpisano pogodba za….). 

23. Kontaktni podatki: navedite kontaktne podatke po alineah 

24. Dodatni predstavitveni material investicijskega projekta (www, youtube, …): navedite spletne 

strani, ki omogočajo dodatno predstavitev novih produktov.  

25. in naprej… : doda se slikovni material. Slikovni material je pomembna komponenta za privabljanje 

investitorjev. Zaradi tega je lahko slikovnega materiala več kot ga predvideva sam obrazec (min. 

4).  

 

Izjava 
Izjava je sestavni del obrazca. S tem izpolnjevalec jamči za resničnost navedb ter izjavlja kako lahko 

RRA Koroška s pridobljenimi informacijami in slikovnim gradivom razpolaga. Brez izpolnjene in 

podpisane izjave se tretira, da informacije podane v obrazcu niso popolne in zaradi tega se z njimi ne 

razpolaga.  


